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ANEXA II 

INDICATORI DE MONITORIZARE PENTRU RAPORTARE ȘI REVIZUIRE 

 

1. Domeniu de aplicare  

În conformitate cu articolul 22 din regulament și cu punctele 22 și 23 din Acordul 

interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar să se asigure o 

evaluare eficace a progreselor făcute de regulament în direcția realizării obiectivelor stabilite 

în considerentul 35 și la articolul 1. 

Acest lucru se va face pe baza unor informații colectate prin cerințe de monitorizare specifice, 

evitându-se în același timp o reglementare excesivă și impunerea de sarcini administrative, în 

special asupra statele membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, 

ca bază pentru evaluarea efectelor regulamentului pe teren.  

2. Indicatori 

În contextul revizuirii și raportării menționate la articolul 22, Comisia poate utiliza următorii 

indicatori pentru a revizui și raporta în legătură cu progresele făcute de regulament în direcția 

realizării obiectivelor sale:  

(a) PIB; 

(b) cuantificarea deviației PIB-ului; 

(c) ocuparea forței de muncă, rata șomajului, ratele de participare, indicatorii muncii cu 

fracțiune de normă, orele lucrate; 

(d) formarea brută de capital fix a administrațiilor publice, inclusiv datele sectoriale; 

(e) formarea brută de capital fix finanțată prin programe sprijinite de Uniune în cadrul 

Fondului european de dezvoltare regională, al Fondului de coeziune, al Fondului social 

european, al Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime și al Fondului european 

agricol pentru dezvoltare rurală; 

(f) conturile administrației publice, inclusiv soldul bugetar, soldul bugetar ajustat ciclic, 

orientarea fiscal-bugetară, deficitul public, datoria, structura veniturilor, inclusiv veniturile 

excepționale și deficitele, stabilizatorii automați, cheltuielile cu dobânzile;  

(g) date privind piețele financiare, cum ar fi ratele dobânzii obligațiunilor suverane. 


